LOVS toetsen nieuwkomers korter dan vier jaar in Nederland
Resultaten nieuwkomers tellen de eerste vier jaar niet mee voor de opbrengsten.
Het is echter wel de bedoeling dat de leerlingen worden getoetst.
Na vier jaar moeten de lln “conform” de handleiding worden getoetst.
Dit betekent echter niet dat een leerling in groep 7 met een taalniveau van bijv.
groep 4, een toets op het niveau van groep 7 moet maken. Net als bij andere lln die
op een lager niveau functioneren, mag bij deze lln een toets op een passend niveau
worden afgenomen.
In de periode totdat een ll. vier jaar in NL is, mogen “grotere” aanpassingen worden
gedaan, dit moet wel worden aangegeven in het OPP of plan van aanpak.
Ook bij de analyses van opbrengsten dient dit te worden vermeld.
Voorbeelden van aanpassingen kunnen zijn:
 Het voorlezen van teksten.
 Uitleg geven bij talige sommen (geen uitleg m.b.t. de rekenkundige
bewerkingen, maar een “vereenvoudiging” geven van de tekst).
 Meer tijd geven voor een toets of de toetsafname verdelen over meerdere
dagen.
Aanpassingen worden tijdelijk gedaan.
Het is belangrijk dat deze tijdig worden afgebouwd, zodat een ll. goed wordt
voorbereid op het maken van toetsen conform de handleiding.
Het is belangrijk om bij de interpretatie en analyse van de toetsgegevens rekening te
houden met het volgende:
De lln zijn nog maar kort in NL. Uiteraard hebben zij een veel kleinere woordenschat
dan hun medelln. Het kan jaren duren voordat ze op dit gebied volledig kunnen
aansluiten bij het niveau van het groepsaanbod en hun NT1 klasgenoten.
Dit hoeft echter niet te betekenen dat de toetsscores die zij laten zien een weergave
zijn van hun denkniveau. Het kan wel zijn dat deze lln meer tijd nodig hebben om
uiteindelijk op het onderwijsniveau terecht te komen dat passend is bij hun
denkniveau.

